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Засіб для захисту від капілярної вологи 
 
 
 

Готова до використання водорозчинна суміш на основі силікатів.  Призначена для 
виконання об’ємної та поверхневої гідрофобізації будівельних конструкцій в 
існуючих стінах та фундаментах  житлових та нежитлових приміщень. Колір – 
прозорий, світло-жовтий. 

 
Властивості 

 

 Висока проникна здатність 

 Не містить розчинників  

 Для ін'єкцій стін та фундаментів  

 Підвищує міцність конструкцій 

 
Сфера застосування  
 
Використовується для влаштування відсічної горизонтальної гідроізоляції 
існуючих стін та блокування капілярної вологи. Принцип дії: отвори в стіні 
заповнюються рідиною, яка під впливом лужних сполук, що знаходяться у стіні, 
кристалізується та блокує проходження вологи. Шар, який таким чином 
утворився, є горизонтальною гідроізоляцією стіни. Однак необхідно пам’ятати, 
що виконання горизонтальної гідроізоляції стіни від капілярної вологи є 
можливим при ступені просочення вологою, який не перевищує 70%. Засіб 
готовий до застосування та не містить розчинників. Застосовується  в підвалах, 
житлових приміщенням, гаражах, альтанках, тощо. 

 
Упаковка 
 
5 кг, 30 кг 

 
 
 

1. Опис матеріалу 

Засіб для захисту від 
капілярної вологи  

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 
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Основні складники Спеціальний силікатний розчин  
Консистенція Рідина  

Робочий температурний режим  
(t ᵒC основи та повітря) 

від + 5 º С до + 30 º С 

Витрати (залежить від типу основи 
та товщини стіни) 

 

Товщина             витрати 
стіни                     матеріалу 
30 см                 6-9 кг / п. м. 
40 см                 7-13 кг / п. м. 
50 см                 9-18 кг / п. м. 

Час висихання  

через 24 годин поверхня 
суха, повний час висихання – 
прибл. 28 днів при 
температурі від +5°C до  +30°C 

 
Усі наведені в технічному листі характеристики та рекомендації мають силу при температурі навколишнього 
середовища +23 °С та відносній вологості повітря 50%. В інших умовах можлива зміна часу висихання. 

 
 
 
 
Інструмент 
 
Перфоратор з відповідним буром, лійки, насос для нанесення під тиском 
 

 
Підготовка основи 
 

 Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою. Поверхню 
очистити від забруднень плями, пилу, бруду, висолів, залишки старих 
матеріалів. Неміцні ділянки поверхні та ті, що осипаються, видалити, тріщини 
розшити та відремонтувати.  

 Основи, уражені пліснявою, необхідно обробити засобом для знищення 
плісняви. 

 Вологу штукатурку та лакофарбові покриття необхідно видалити на висоті 50 см 
від видимої границі зволоження. 

 

 
Застосування 
 

 Отвори (шпури) діаметром 8-14 мм під кутом від 30° до 45° бурять на відстані 
120–150 мм один від одного двома рівнями таким чином, щоб кінець отвору 
був на відстані не меншій за відстань просочення від поверхні зворотної 
сторони конструкції. Нахил, відстань між отворами та відстань до поверхні 
зворотної сторони конструкції залежить від можливості просочування матеріалу 
в основу та встановлюється перед початком виконання робіт.  

 Отвір повинен перетинати мінімум один горизонтальний шов мурування та 
розміщуватись на 10 см вище рівня шару планової гідроізоляції.  

3.    Використання  

2. Технічні характеристики 
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 В будинках без підвалів отвори необхідно бурити на 10-20 см над рівнем 
поверхні відмостки  (всередині, або ззовні). 

 В кутах конструкції, а також якщо товщина конструкції більша, ніж довжина 
свердла, буріння необхідно виконувати з двох сторін.  

 Отвори свердлять приблизно на 75% товщини муру. Потім висвердлені отвори 
слід очистити від пилу стисненим повітрям.  

 У висвердлені отвори вставити лійки для ін’єкцій та заповнити їх.  

 Ін’єктування без тиску виконувати доти, доки рівень у лійці не припинить 
знижуватися та стабілізується (зазвичай протягом приблизно 48 годин). В цей 
час потрібно стежити, щоб лійки були заповнені рідиною щонайменше на 50%. 
Через два дні, коли буде помічено, що рівень рідини в лійках не спадає, можна 
витягти лійки зі стіни, а решту рідини злити обережно до каністри).  

 Також ін’єкції можна здійснювати за допомогою насосу низького тиску 
(максимальний тиск рідини, що подається, не повинен перевищувати 15 бар). 
Отвори висвердлюються так само, тільки в них вставляються спеціальні 
ущільнювачі. Після закінчення робіт необхідно залишити незакриту стіну 
приблизно на 3 тижні для того, щоб волога, що міститься в стіні, могла 
випаруватися. Після закінчення ін’єкції просвердлені отвори заповнюються 
рідким розчином для герметизації. 

 

 
Очищення інструментів  

 
Після застосування інструменти промити водою. Не допускати 
потрапляння засобу в ґрунт або каналізацію.  

 
 
 
 
Загальні вказівки 

 

 Роботи слід виконувати при температурі повітря та основи від +5 °С. 

 Під час роботи з матеріалом дотримуватись загально будівельних правил 
безпеки. Використовувати захисні рукавички, окуляри та спецодяг. 

 У разі потрапляння матеріалу на шкіру необхідно ретельно промити її 
водою. У разі потрапляння матеріалу в очі негайно промити їх водою і 
звернутися за допомогою до лікаря. 

 При нанесенні препарату оточуючу поверхню необхідно захистити від 
потрапляння залишків матеріалу, оскільки після тверднення засіб важко 
видалити з поверхні. У свіжому стані поверхню можна очистити водою, 
після висихання – тільки механічним методом.  

 При роботі на основах з литого бетону або бетонних блоків рекомендується 
нанесення препарату за допомогою насосу низького тиску. 

 У разі використання матеріалу в інших умовах слід самостійно випробувати 
матеріал або звернутися за  консультацією до виробника. 

 

 
 
 

4. Особливі вказівки 
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Маркування ЄС 
 
Вказівки щодо безпечності продукції та маркування містяться в паспорті безпеки 
та на етикетці. Ці вказівки обов’язкові до використання.  
 

 
Термін придатності, умови зберігання та утилізація  
 

 Зберігати в сухому, прохолодному місці в заводському пакуванні. Термін 
придатності  – 24 місяці. 

 Зберігати у недоступному місці для дітей. 

 Пусту тару утилізувати в пунктах прийому вторинної сировини / відходів.  
 
 
 
 

Інформація, наведена в цьому технічному описі основана на власному практичному досвіді 
компанії та експлуатаційно-технічних випробуваннях. Виробник не несе відповідальність за 
недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при 
умовах, не передбачених даним технічним листом. При виконанні робіт слід дотримуватись 
існуючих правил виконання будівельних робіт та техніки безпеки. Технічний опис, а також 
письмово не підтверджені рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної 
відповідальності виробника. 
Актуальна версія технічного опису – серпень 2018, усі попередні технічні описи втрачають свою 
силу.  
 
Виробник гарантує вищезазначені характеристики матеріалу при виконанні правил 
транспортування, зберігання і виконання усього комплексу робіт. 

5.  Примітки 


